
BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Data Umum MI Miftahurrohmah Pendem Kembang Jepara 

1. Tujuan Historis 

Berkaitan dengan permintaan warga Randusari untuk didirikanya lembaga 

pendidikan Islam oleh tokoh Masyarakat, dan dengan adanya dukungan dari 

Dukuh disekitarnya, maka berdirilah MI Miftahur Rohmah dengan diperkasai 

oleh bapak Muhammad Zainuddin dan didukung oleh tokoh masyarakat 

setempat Kiai Abdul Rasyid. Madrasah Ibtidaiyah Miftahur Rohmah resmi 

didirikan tahun 2010, dengan Kepala Madrasah Bapak M. Zainuddin. Sampai 

saat ini di Madrasah Ibtidaiyah Miftahur Rohmah telah ada enam kelas 

rombongan belajar. Pendirian Madrasah ini dilandasi oleh kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan bagi putra putri mereka, sedangkan lembaga 

pendidikan dasar di Desa Pendem Dukuh Randusari ini terlalu jauh untuk 

dijangkau oleh anak-anak. 

2. Letak Geografis 

 Letak Madrasah Ibtidaiyah Miftahurrohmah berada ditengah-tengah 

lingkungan masyarakat pendem dukuh ngrandusari tepatnya RT 2/RW7, 

warga desa pendem ngrndusari ini memilih tempatnya disini karena 

letaknya yang sangat setrategis dan mudah dijangkau oleh anak-anak. 

Tempat madrasah ini sangat didukung oleh masyarakat dukuh ngrandusari 

ini dan letaknya diantara tengah masyarakat.  



 

 

3. Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahur Rohmah Pendem 

 Berikut adalah data guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahur Rohmah Pendem 

Kembang Jepara
1
 : 

Tabel 1.1 : Data Guru MI Miftahur Rohmah 

NO NAMA TMT 

1 M. Zainuddin, S. Pd. I Kepala Madrasah/Guru 

2 Sami’un, S. Sos. I  
Wakil Kepala 

Madrasah/Guru 

3 Zumrotun, S. Pd Waka Kesiswaan/Guru 

4 Listyana, S. Pd. I  Waka Kurikulum/Guru 

5 Imaroh, S. Ud Wali Kelas 1/Guru 

6 Nafsiyah, S. Pd Wali Kelas 2/Guru 

7 Ela Rofiana, S. E Wali Kelas 3/Guru 

8 Abdul Rasyid, S. Pd. I  Wali Kelas 4/Guru 

9 Sripah, S. Pd Wali Kelas 5/Guru 

10 Ika Dwi Cahyani, S. Pd  Wali Kelas 6/Guru 

11 Alip Mursiyah, S. Ag Guru 

12 Fais Ulin Ni’am Pembina Pramuka 

13 Untung Prayitno Tata Usaha 

 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

                                                             
1
 Data guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahur Rohmah. 



  Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahurrohmah menjelaskan sarana 

dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam keberasilan 

proses kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu secara umum, sarana dan 

prasarana Madrasah Ibtidaiyah Miftahurrohmah pendem kembang jepara 

selalu diupayakan untuk dibenahi secara terus menerus, sehingga dapat 

menunjang proses pembelajaran. 

B. Deskripsi Data Khusus 

 Berdasarkan hasil observasi , dapat diketahui bahwa media gambar 

yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih adalah gambar-gambar poster 

tentang tatacara sholat dan wudhu yang digunakan dalam pembelajaran 

bab wudhu dan bab sholat dikelas 1, media tersebut dapat dilihat dalam 

foto sebagai berikut:  

 

Gambar 03. 

 



 

Gambar 04. 

 Berdasarkan  pada foto-foto kegiatan pembelajaran diatas, maka 

dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa dalam kelas tampak 

memperhatikan guru yang sedang menerangkan pembelajaran fiqih 

dengan seksama dan hanya beberapa siswa yang tampak tidak 

berkosentrasi terhadap pelajaran yaitu memandang kearah lain dari guru 

yang sedang menunjukkan tata cara gerakan dalam sholat. 

 Secara keseluruan berikut ini adalah hasil analis data observasi 

dalam kegiatan pembelajaran fiqih di MI Miftahurrohmah Pendem 

Kembang Jepara.  

1. Analisis Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

 Data tentang kemampuan guru mengelola pembelajaran dianalisa 

dengan menggunakan statistik deskriptif dengan skor rata-rata. Adapun 

lembar observasi (pengamatan) guru adalah sebagai berikut: 

No  Aktivitas Guru Skor Ket 



1. Pendahuluan:  

a. Kemampuan memotivasi 

siswa/mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran 

  

b. Kemampuan menghubungkan 

pembelajaran yang hendak disampaikan 

dengan pembelajaran sebelumnya. 

  

c. Kemampuan menginformasikan langkah-

langkah pembelajaran 

  

2. Kegiatan Inti: 

 a. Kemampuan bertanya kepada siswa 

bagaimana menemukan jawaban dan cara 

menjawab soal, dengan memberikan bantuan 

terbatas 

  

b. Kemampuan mengamati cara siswa 

menyelesaikan soal/masalah dalam 

kelompok 

  

c. Kemampuan mengkondisikan siswa 

kepada menjawab permasalahan dengan 

berbagai cara 

  

d. Kemampuan memimpin diskusi 

kelas/menguasai Kelas 

  



e. Kemampuan menghargai berbagai 

pendapat siswa 

  

f. Kemampuan mengarahkan siswa untuk 

menemukan sendiri dan menarik kesimpulan 

tentang materi  thaharah dan shalat 

  

g. Kemampuan mengalokasikan waktu yang 

tepat kepada siswa untuk mengeksplorasikan 

masalah 

  

h. Kemampuan mendorong siswa untuk mau 

bertanya dan menjawab pertanyaan 

  

k. Kemampuan mengajukan dan menjawab 

pertanyaan 

  

3. Penutup : 

 a. Kemampuan menegaskan hal-hal  penting 

intisari berkaitan dengan pembelajaran 

  

b. Kemampuan dalam memberikan pujian 

kepada siswa 

  

 c. Kemampuan menyampaikan judul sub 

materi berikutnya dan menutup pelajaran 

  

 Nilai Rata-Rata   

Adapun deskripsi skor rata-rata tingkat kemampuan guru adalah: 

4= sangat baik  

3= baik  



2= cukup  

1= kurang baik 

Dihitung dengan menggunakan rumus =  
 

  
 x 100 

Keterangan : 

P= Nilai persentase jawaban sampel 

F= Frekuensi jawaban sampel 

n =  Jumlah sampel. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian tingkat kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran efektif  jika skor dari setiap aspek 

yang dinilai berada pada kategori baik dan sangat baik. 

a. Analisis Lembar pengamatan aktivitas siswa 

 Data aktivitas siswa dapat diperoleh melalui lembar observasi 

(pengamatan) yang diisi selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Adapun 

lembar aktivitas siswa sabagai tabel berikut: 

No.  Aktivitas Siswa Skor  

 Kegiatan Awal  

1. 

 

Persiapan memulai pembelajaran  

2. Memperhatikan tujuan pembelajaran  

3. Memperhatikan langkah-langkah  



pembelajaran 

 Kegiatan Inti 

1. Mendengarkan materi yang disajikan 

melalui penerapan pendekatan yang 

digunakan  

 

2. Mengamati materi yang dibagikan 

guru 

 

4. Bertanya/menyampaikan pendapat/ide 

kepada guru atau teman 

 

 Penutup 

1  Menyimpulkan materi yang telah 

diberikan 

 

2 Memberi perhatian terhadap 

penyimpulan teman 

 

3 Memunculkan ekspresi wajah puas  

4 Memunculkan ekspresi wajah yang 

semangat 

 

  Jumlah  

 Skor Rata-Rata 



 

 

Jumlah nilai untuk aktivitas siswa   
 

  
 x 100 

 Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seseorang peserta didik 

dipandang tuntas belajar jika mampu menyelesaikan, menguasai, 

kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh 

tujuan pembelajaran. Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik 

yang mampu menyelesaikan atau mencapai sekurang-kurangnya 85% dari 

jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut 20. Apabila siswa sudah 

mencapai nilai 70 berarti dianggap tuntas, dan apabila siswa mencapai 

nilai di bawah maka dianggap tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. 

b. Analisis hasil belajar siswa 

 Efektivitas pembelajaran ditentukan dengan menggunakan analisis 

data hasil belajar siswa secara deskriptif yang  bertujuan  untuk 

mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. Data yang dianalisis untuk 

mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa adalah data pos-test. 

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar bila memiliki daya serap atau 

penguasaan materi minimal 70%, hal ini sesuai dengan KKM yang ada di 

sekolah tersebut. Sedangkan suatu kelas dikatakan tuntas belajar secara 

klasikal tercapai bila paling sedikit 70% siswa di kelas tersebut telah 

tuntas belajar.78 Jawaban tes digunakan untuk melihat ketuntasan hasil 

belajar. Nilai yang akan diperoleh dari hasil tes tersebut sebagai data 

penelitian 



yang akan diolah. Setelah data terkumpul maka disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi. Selanjutnya data akan di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif persentase dengan rumus:   
 

  
 x 

100 

Keterangan : 

P= Nilai persentase jawaban sampel 

F= Frekuensi jawaban sampel 

n =  Jumlah sampel.  

C. Data Dampak Penggunaan Media  Gambar Pada Peningkatan 

Motivasi Belajar Fiqih  Siswa MI Miftahurrohmah Pendem Kembang 

Jepara 

 Berdasarkan observasi 29 maret 2017 terhadap  kegiatan 

pembelajaran fiqih dan motivasi belajar  fiqih siswa MI Miftahurrohmah 

Pendem Kembang Jepara  yang sebagaimana penulis uraikan diatas, 

tampak dalam kegiatan pembelajaran fiqih yang menggunakan media 

gambar tata cara wudhu dan tata cara sholat sebagai alat bantu 

penyampaian materi pelajaran terlihat hal-hal berikut: 

Motivasi siswa sebelum guru 

menggunakan media 

Motivasi siswa sesudah guru 

menggunakan media 

1. Siswa kurang siap menerima 

pembelajaran fiqih 

 

1. Siswa lebih siap 

menerima pembelajaran 

fiqih 



2. Siswa kurang berminat 

mendengarkan dari guru 

3. Siswa banyak yang bermain 

sendiri dengan temannya 

4. Siswa enggan mengerjakan 

tugas dari guru 

5. Siswa tanpak pasif dan tidak 

bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan 

pemebelajaran fiqih 

6. Siswa sering meminta izin 

keluar kelas 

2. Siswa tanpak berminat 

mendengarkan dari guru 

3. Siswa aktif bertanya 

4. Siswa tekun mengerjakan 

tugas dari guru 

5. Siswa tanpak 

bersemangat dan ceria 

dalam mengikuti kegiatan 

pemebelajaran fiqih 

6. Siswa disiplin dalam 

mengikuti kegiatan 

pebelajaran fiqih 

 

a. Sebelum penggunaan media gambar siswa banyak yang  bermain 

sendiri sehingga suasana kelas gaduh dan setelah penggunaan media 

gambar siswa lebih tenang dan fokus pada penyampaian guru. Maka 

dampak penggunaan media gambar dapat meningkatkan minat siswa 

pada  materi pembelajaran fiqih dan membuat kegiatan pembelajaran 

lebih kondusif. 

b. Sebelum penggunaan media gambar siswa enggan memperhatikan 

pembelajaran dan setelah penggunaan media gambar siswa tampak 

memperhatikan pelaajaran dengan seksama. Maka dampak 



penggunaan media gambar adalah dapat meningkatkan perhatian 

siswa. 

c. Sebelum penggunaan media gambar siswa kurang memperhatikan 

pelajaran sehingga kurang mampu mengerjakan tugas dengan baik. 

Setelah digunakannya media gambar siswa lebih memperhatikan dan 

lebih paham sehingga ketika diberikan tugas siswa segera 

mengerjakannya. Maka dalam hal ini dampak penggunaan media 

gambar adalah menarik keinginan siswa untuk lebih giat belajar. 

d. Sebelum penggunaan media gambar ketika guru mengajukan 

pertanyaan siswa banyak diam, dan setelah penggunaan media gambar 

siswa lebih berminat menjawab pertanyaan dari guru. Maka dalam hal 

ini dampak penggunaan media gambar adalah menciptakan suasana 

kelas lebih hidup karena ada komunikasi dan interaksi aktif antara guru 

dan siswa. 

  Sedangkan jika dilihat dari segi guru, dampak penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran fiqih adalah bahwa guru lebih mudah 

dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan lebih 

mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 

 

. 

 


